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PARECER ASSESSORIA JURÍDICA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 036/2021 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 003/2021 

OBJETO DA LICITAÇÃO: Registro de preços para futura e eventual 

contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria e 

assessoria no desenvolvimento de atividades de regularização fundiária urbana - 

REURB, com medidas técnicas administrativas, sociais, ambientais, urbanísticas 

e jurídicas, para a regularização de imóveis, reconhecimento e legalização das 

posses de núcleos urbanos informais (com demanda caracterizada e/ou a 

caracterizar), através de ações necessárias para o trabalho social com mobilização 

comunitária, cadastro com coleta e organização documental e emissão de laudo 

social, cadastro físico, levantamento topográfico planimétrico, planialtimétrico e 

cadastral (georreferenciado) e regularização urbanística e ambiental viabilizando 

a regularização de aproximadamente 3.400 mil famílias no Município de Santana 

do Araguaia/PA. 

1. RELATÓRIO 

O Senhor Pregoeiro encaminhou a esta Assessoria 

Jurídica, Processo Licitatório nº. 036/2021, Modalidade Pregão Presencial nº 

003/2021/SRP, com data de abertura designada para a vindoura data de 

15/07/2021, em que a empresas AGROPARÁ PROJETOS E 

CONSULTORIA AGROPECUÁRIA AGROINDUSTRIAL E 

AMBIENTAL LTDA, SOLO TOPOGRAFIA E 

GEORREFERENCIAMENTO LTDA. – EPP, EMPRESA LEGALIZA 

BRASIL REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA LTDA. e CONSTRUJET 

ENGENHARIA LTDA – ME, apresentam impugnação ao edital de abertura 

de certame licitatório. 
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Diante disso, e considerando que formas três, as 

empresas impugnantes, passa-se a análise individual das impugnações. 

Por certo. 

Passa ao Parecer. 

2. DO PARECER 

2.1. PRELIMINARMENTE 

As impugnações interpostas pelas empresas 

AGROPARÁ PROJETOS E CONSULTORIA AGROPECUÁRIA 

AGROINDUSTRIAL E AMBIENTAL LTDA., SOLO TOPOGRAFIA E 

GEORREFERENCIAMENTO LTDA. – EPP, EMPRESA LEGALIZA 

BRASIL REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA LTDA. e CONSTRUJET 

ENGENHARIA LTDA – ME, são tempestivas, pois obedeceram ao prazo 

estabelecido pelo Item 133 de Edital, razão porque entendo pelo conhecimento. 

2.1. DA IMPUGNAÇÃO DA EMPRESA AGROPARÁ PROJETOS E 

CONSULTORIA AGROPECUÁRIA AGROINDUSTRIAL E 

AMBIENTAL LTDA. 

A empresa impugnante contesta o Subitem 60.3; 

do Edital. Alega que a cláusula é restritiva do caráter competitivo do certame 

vez que “ Relativa à qualificação técnica, salientamos que não é possível, 

transformar a exigência de qualificação técnica profissional em uma 

oportunidade para garantir “emprego” para certos profissionais. Não se pode 

conceber que as empresaas sejam obrigadas a contratar, sob vínculo 

empregatício, alguns profissionais apenas para participar de uma licitação.”  
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Com efeito, assim prescreve o Item 60.3 de Edital: 

60.3 - Relativa à Qualificação Técnica: 

Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Jurídica junto ao Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo - CAU, em validade. e/ou Certidão de Registro 

e Quitação de Profissional de Nível Superior Habilitado em Arquitetura 

e Urbanismo, devidamente registrado junto ao Conselho de Arquitetura 

e Urbanismo (CAU), em validade; 

Certidão de Registro e Quitação de Profissional de Nível Superior 

Habilitado em Engenharia Civil, devidamente registrado junto ao 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, em validade; 

Certidão de Registro e Quitação de Profissional de Nível Superior em 

Engenharia Ambiental ou Geológia, devidamente registrado junto ao 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, em validade; 

Certidão de Registro e Quitação de Profissional sendo Engenheiro 

Agrimensor, Engenheiro Cartográfico ou Técnico em Edificações e/ou 

em Agrimensura, devidamente registrado junto ao seu Conselho 

Federal correspondente, em validade; 

Certidão de Registro e Quitação dos 02 (cinco) Profissionais de Nível 

Superior em Serviço Social, devidamente registrado junto ao CRESS - 

Conselho Regional de Serviço Social, em validade; 

Qualificação Técnica Operacional - Comprovação de experiência da 

empresa em serviços de regularização fundiária plena, que trata este 

edital, que deverá ser demonstrada através de Atestado de execução 

dos serviços com a respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT-A, 

original ou cópia autenticada, expedido por pessoa física ou jurídica de 

profissionais competentes, comprovando a prestação de serviços de 

regularização fundiária plena, contendo trabalho técnico social com 

mobilização, cadastramento socioeconômico e emissão de laudo 

social, topografia georreferenciada e elaboração de projeto urbanístico 

incluindo suas medidas jurídicas e administrativas voltadas para a 

Regularização Fundiária Urbana-Reurb, para órgão ou entidade da 

administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou 

do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, sem qualquer 

ressalva; 

Comprovação do licitante de possuir na data de abertura do certame, 
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em seu quadro técnico, vínculo contratual com profissionais 

qualificados quando for o caso de profissionais da área de engenharia 

e/ou arquitetura e técnicos industriais, com ART/RRT e/ou CFT de 

cargo e função emitida pelo profissional em que figure os dados da 

empresa contratante sendo no mínimo de: 

01 Profissional graduado em Arquitetura e Urbanismo (Coordenador 

Geral de REURB) e/ou 01 Profissional graduado em Engenharia Civil 

(Coordenador de projetos de Infraestrutura); 

01 Profissional graduado em Direito (Coordenador Jurídico); 

01 Profissional graduado em Engenharia Ambiental ou Engenharia 

Geológica (Coordenador de Estudos Ambientais); 

01 Profissional graduado de nível superior com aperfeiçoamento, 

especialização ou pós graduação ou Tecnólogo ou outro devidamente 

reconhecido pela entidade competente, no caso CREA ou CAU 

(Coordenador de Topografia); 

02 Profissionais graduados em Serviço Social (sendo um coordenador 

de estudos socioeconômicos); 

01 (um) Administrador, auxiliar administrativo ou assistente técnico 

administrativo. 

Comprovante de que possui em seu quadro permanente na data 

prevista para entrega dos envelopes, equipe técnica contendo os  

profissionais elencados supra, para as funções de Coordenador Geral 

de Regularização Fundiária, Coordenador de projetos de Infraestrutura, 

Coordenador Jurídico, Coordenador de Estudo Socioeconômico 

(Projeto Técnico Social), Coordenador de Topografia e Coordenador de 

Estudos Ambientais  detentores de Atestado(s) de capacidade Técnica, 

expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, por 

execução de serviços com características técnicas similares às do 

objeto do presente Edital; 

Designação de profissional de nível superior, reconhecido(s) pelo 

CREA/CAU para exercer exclusivamente a função de Coordenador 

Geral de regularização fundiária, que será responsável pelo 

gerenciamento dos serviços licitados e que possua experiência mínima 

comprovada em 02 (dois) projetos (núcleos urbanos informais) 

semelhantes ao objeto do certame devidamente registrado no 

CREA/CAU. 
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01 (um) profissional de nível superior (Engenheiro Agrimensor ou 

Engenheiro Cartográfico), ou profissional de nível superior com 

aperfeiçoamento, especialização ou pós graduação em levantamentos 

geodésicos de precisão (Engenheiro Civil, Arquiteto, Engenheiro de 

Minas, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Ambiental, Engenheiro 

Florestal e Tecnólogos ou outro devidamente reconhecido pela 

entidade competente, no caso CREA ou CAU), com atestado de 

capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado que comprove ter sido o profissional subscritor de peças 

técnicas, tais como levantamento, projetos de reurb, plantas, memoriais 

descritivos e afins, que instruíram processos de legalização de imóveis 

urbanos em âmbito administrativo ou judicial; 

Técnica Profissional - Comprovação de que a licitante possui em sua 

equipe técnica, profissionais com a devida experiência comprovada 

através de Atestado de execução dos serviços com a respectiva 

Certidão de Acervo Técnico-CAT-A, original ou cópia autenticada, 

expedido por pessoa física ou jurídica, comprovando a execução dos 

serviços topográficos de levantamento planimétrico, planimétrico 

cadastral, cadastro físico e projeto de regularização fundiária-PRF, de 

no mínimo 1.700 (mil e setecentos) lotes/famílias, para órgão ou 

entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, 

municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, 

sem qualquer ressalva; 

01 (um) profissional de nível superior com formação em engenharia civil 

com experiência em elaboração de projetos de infraestrutura urbana, 

para projetos de Regularização Fundiária Urbana, em atendimento a 

Lei Federal nº 13.465/2017, sendo sua comprovação através de 

atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 

que certifiquem sua participação no mínimo 02 (dois) projetos/estudos 

realizados em área urbana. 

01 (um) advogado, devidamente inscrito em sua entidade de classe 

(OAB), com experiência comprovada através de atestados fornecidos 

por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que certifiquem sua 

participação e experiência jurídica comprovada em trabalhos e 

programas de Regularização Fundiária, com aplicação de instrumentos, 

em âmbito administrativo ou judicial, da política urbana nacional ou 

demais instrumentos previstos na legislação pertinente, que 

permanecerá lotado no escritório de campo da CONTRATADA, para 

desenvolver ações especificadas neste no Termo de Referência, em 

horário integral;  
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01 (um) profissional de nível superior com formação em engenharia 

ambiental ou engenharia geológica com experiência em elaboração de 

estudos ambientais de áreas ambientalmente protegidas ou áreas de 

risco, para projetos de Regularização Fundiária Urbana, em 

atendimento a Lei Federal nº 13.465/2017, sendo sua comprovação 

através de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público 

ou privado, que certifiquem sua participação no mínimo 02 (dois) 

projetos/estudos realizados em área urbana. 

02 (dois) profissionais com formação em Serviço Social, com 

experiência em aplicação de cadastros socioeconômicos com a 

finalidade de executar projetos de Regularização Fundiária Urbana, 

comprovada através de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado, que certifiquem sua participação em 

trabalhos de Regularização Fundiária de no mínimo 1.700 (mil e 

setecentos) cadastros realizados em área urbana, estes profissionais 

coordenarão a equipe de cadastradores no Levantamento de 

Diagnóstico Social (com o cadastro e estudo socioeconômico), que 

permanecerá lotado no escritório de campo da CONTRATADA, para 

desenvolver ações especificadas neste Termo, em horário integral. 

01 (um) Administrador, auxiliar administrativo ou assistente técnico 

administrativo, estes dois últimos com formação mínima de ensino 

médio, que deverá atender as demandas especificadas da prestação 

dos serviços que serão executadas em campo e/ou na área 

administrativa, com experiência comprovada através de atestados 

fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que 

certifiquem sua participação em trabalhos de Regularização Fundiária. 

A comprovação dos profissionais constantes nos itens anteriores com 

a licitante, poderá ser demonstrada por apresentação de cópia da 

Carteira de Trabalho, Ficha de Registro de Empregado ou Contrato de 

Prestação de Serviços e com seus respectivos nomes constante na 

Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Jurídica. Para os dirigentes 

de empresas, tal comprovação poderá ser feita através da cópia da ata 

da assembleia em que se deu sua investidura no cargo ou, ainda, do 

contrato social; (Art. 30, inciso II, § 6º, Lei 8.666/93); 

A ausência da comprovação de vinculo exigida no parágrafo 

anterior poderá ser substituída por DECLARAÇÃO DE 

CONTRATAÇÃO FUTURA acompanhada de ANUÊNCIA pelo(s) 

profissional(is) detentor(es) da certidão(ões) de acervo técnico e 

do atestado(s) de capacidade técnica profissional com experiência 

em REURB:  
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a) A referida anuência do Responsável Técnico deverá ser 

apresentada com firma reconhecida em cartório.  

b) No ato da contratação a empresa deverá comprovar, através 

da Certidão de Registro e Quitação no seu respectivo conselho, que o 

responsável técnico declarado para contratação futura, consta no 

quadro de profissionais da empresa, sob pena de preclusão do direito 

a contratação.  

Comprovação de a empresa possuir, na data prevista para a entrega 

da habilitação, em seu nome ou do responsável técnico pela execução 

do trabalho, Certidão de Cadastro de Aeronave Não Tripulada – uso 

não recreativo – PP, para atividades de aerolevantamento e 

aerofotogrametria emitida pela ANAC – Agência Nacional de Aviação 

Civil. 

Comprovação de a empresa a ser credenciado possuir, na data prevista 

para a entrega da habilitação, o Cadastro no Departamento de Controle 

de Espaço Aéreo – DECEA.  

Comprovação da empresa a ser credenciado possuir, na data prevista 

para entrega da habilitação, Certificado de Homologação, junto à 

Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, de Transceptor de 

Radiação Restrita – II (rádio controle) para operação de quadricóptero 

(drone). 

Comprovação de a empresa a ser credenciado possuir, na data da 

entrega dos documentos, seguro obrigatório para aeronave – PP contra 

danos materiais e de terceiros. 

Comprovação do licitante de possuir, na assinatura do contrato, sistema 

informatizado (próprio ou locado) de execução, gestão, monitoramento 

e acompanhamento da realização do trabalho de regularização 

fundiária urbana, a ser disponibilizado para o município por meio de 

ferramenta que permita acesso via WEB e/ou versão offline, contendo 

no mínimo sistema integrado de gerenciamento de dados para 

regularização fundiária urbana, contemplando as fases de coleta de 

dados, recepção e armazenamento de dados coletados, manipulação 

e validação de cadastro social e apresentação dos resultados, incluindo 

o acompanhamento do beneficiário final da regularização. 

A comprovação poderá ser feita por link de acesso web e pela 

apresentação dentro do envelope de habilitação do print das principais 

telas que comprovam a existência das funcionalidades mínimas 

necessárias e deverá atender especificadamente a Lei Federal nª 

13.465/2017. 
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Ocorre, que diferentemente do alegado, o edital ao 

final do próprio item contestado é claro quanto a exigência ao assim 

estabelecer: 

A ausência da comprovação de vinculo exigida no parágrafo 

anterior poderá ser substituída por DECLARAÇÃO DE 

CONTRATAÇÃO FUTURA acompanhada de ANUÊNCIA pelo(s) 

profissional(is) detentor(es) da certidão(ões) de acervo técnico e 

do atestado(s) de capacidade técnica profissional com experiência 

em REURB:  

a) A referida anuência do Responsável Técnico deverá ser 

apresentada com firma reconhecida em cartório.  

b) No ato da contratação a empresa deverá comprovar, através 

da Certidão de Registro e Quitação no seu respectivo conselho, que o 

responsável técnico declarado para contratação futura, consta no 

quadro de profissionais da empresa, sob pena de preclusão do direito 

a contratação.  

Assim, esclarece-se que diferentemente do alegado, a 

licitante não é obrigada a contratar, sob vínculo empregatício, os profissionais 

elencados, entretanto, deverá apresentar no mínimo uma declaração de 

contratação futura, medida razoável, vez que se trata de um serviço 

multidisciplinar, conforme as cinco medidas previstas na Lei Federal 13.465-

2017 demandando uma gama de diferentes profissionais. 

No mesmo sentido, o impugnante insiste em 

questionar a qualificação técnico—profissional, entretanto, conforme 

demonstrado alhures, a regularização fundiária urbana é composta por uma 

série de medidas, quais sejam, administrativas, urbanísticas, jurídicas, sociais e 

ambientais, as quais demandam uma série de profissionais qualificados e 

experientes. 
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Ainda quanto a qualificação técnica questiona-se as 

exigências quanto ao levantamento topográfico, todavia, as exigências se 

coadunam com o disposto nos artigos 35 e 35 da Lei 13.465/2017, bem como 

com os artigos 28 e seguintes do Decreto Federal 9.310-2018. 

Prescreve o Art. 35 da Lei 13.465/2017: 

Art. 35. O projeto de regularização fundiária conterá, no 
mínimo:  

I - levantamento planialtimétrico e cadastral, com 
georreferenciamento, subscrito por profissional competente, 
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), que 
demonstrará as unidades, as construções, o sistema viário, as 
áreas públicas, os acidentes geográficos e os demais elementos 
caracterizadores do núcleo a ser regularizado;  

II - planta do perímetro do núcleo urbano informal com 
demonstração das matrículas ou transcrições atingidas, 
quando for possível;  

III - estudo preliminar das desconformidades e da situação 
jurídica, urbanística e ambiental;  

IV - projeto urbanístico;  

V - memoriais descritivos;  

VI - proposta de soluções para questões ambientais, 
urbanísticas e de reassentamento dos ocupantes, quando for 
o caso;  

VII - estudo técnico para situação de risco, quando for o caso;  

VIII - estudo técnico ambiental, para os fins previstos nesta 
Lei, quando for o caso;  

IX - cronograma físico de serviços e implantação de obras de 
infraestrutura essencial, compensações urbanísticas, 
ambientais e outras, quando houver, definidas por ocasião da 
aprovação do projeto de regularização fundiária; e  

X - termo de compromisso a ser assinado pelos responsáveis, 
públicos ou privados, pelo cumprimento do cronograma 
físico definido no inciso IX deste artigo.  

Parágrafo único. O projeto de regularização fundiária deverá 
considerar as características da ocupação e da área ocupada 
para definir parâmetros urbanísticos e ambientais específicos, 
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além de identificar os lotes, as vias de circulação e as áreas 
destinadas a uso público, quando for o caso.  

Art. 36. O projeto urbanístico de regularização fundiária 
deverá conter, no mínimo, indicação:  

I - das áreas ocupadas, do sistema viário e das unidades 
imobiliárias, existentes ou projetadas;  

II - das unidades imobiliárias a serem regularizadas, suas 
características, área, confrontações, localização, nome do 
logradouro e número de sua designação cadastral, se houver;  

III - quando for o caso, das quadras e suas subdivisões em 
lotes ou as frações ideais vinculadas à unidade regularizada;  

IV - dos logradouros, espaços livres, áreas destinadas a 
edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, quando 
houver;  

V - de eventuais áreas já usucapidas;  

VI - das medidas de adequação para correção das 
desconformidades, quando necessárias;  

VII - das medidas de adequação da mobilidade, acessibilidade, 
infraestrutura e relocação de edificações, quando necessárias;  

VIII - das obras de infraestrutura essencial, quando 
necessárias;  

IX - de outros requisitos que sejam definidos pelo Município. 

Sob a alegação de utilização de elemento, critério ou 

fator sigiloso, subjetivo ou reservado que possa, ainda que indiretamente, 

afastar o princípio da igualdade entre os licitantes, a impugnante questiona a 

exigência de comprovação de possuir sistema informatizado de 

execução, gestão, monitoramento e acompanhamento da realização do 

trabalho de regularização fundiária urbana. 

Pois bem, conforme demonstrado nos 

questionamentos anteriores, bem como com fundamento na essência da lei 

federal 13.465-2017, tem-se que o serviço de regularização fundiária urbana é 

complexo e deve ser realizado de forma plena, sob exaustiva supervisão da 

administração pública. Nesse mesmo sentido, justifica-se a necessidade de 
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sistema para processamento dos dados, ante ao imprescindível cruzamento de 

dados dos cadastros com os programas federais, bancos de dados municipais e 

imprescindível para o enquadramento de modalidade de REURB a ser aplicada, 

bem como ao tipo de título de direitos reais a ser emitido. Ademais, a Lei 

13.465/2017 é assertiva quanto a participação popular no procedimento de 

REURB, motivo pelo qual faz-se necessário o acompanhamento do 

beneficiário ao procedimento em trâmite, de forma efetiva. 

TODAVIA, entendo que nesse particular assiste 

razão, em parte, a Impugnante, visto que ao meu ver o sistema deve ser 

exigido, seja para acompanhamento eficaz dos serviços a serem executados pela 

contratada por parte da Administração, seja para a própria população a ser 

beneficiária da REURB, entretanto, seja esse sistema exigido quando da 

contratação, e não para fins de habilitação em processo licitatório, o que 

faço em atenção a competitividade do processo licitatório. 

Em processo contínuo, a impugnante alega que os 

preços indicados na planilha de preços estão em valores superestimados. Pois 

bem, ao elaborar o Termo de Referência definiu-se bem as especificações do 

objeto, bem como foi realizada ampla pesquisa de mercado, conforme as 

cotações realizadas em sede de processo administrativo, em consonância com 

o universo representativo do mercado. 

Esse procedimento deriva do inciso IV, do art. 43, 

da lei 8666/93, vejamos: 

Art. 43: 

IV - verificação da conformidade de cada proposta com os 
requisitos do edital e, conforme o caso, com os preços 
correntes no mercado ou fixados por órgão oficial 

https://www.licitacao.online/projeto-basico
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competente, ou ainda com os constantes do sistema de 
registro de preços, os quais deverão ser devidamente 
registrados na ata de julgamento, promovendo-se a 
desclassificação das propostas desconformes ou 
incompatíveis; (grifos nossos).  

Ademais, uma simples consulta ao programa federal 

de regularização fundiária e melhoria habitacional “Casa Verde e Amarela1”, 

o qual vem balizando os valores praticados à nível nacional, pautada em 

exaustivos estudos, coaduna-se com os valores apresentados em planilha. 

Quanto a impugnação ao critério de exequibilidade 

em proposta abaixo da média prevista, conforme disposto no Item 47.1 do 

edital questionado, essa não deve prosperar, vez que é facultado a licitante que 

apresentou o valor abaixo da média prevista, a comprovar a exequibilidade de 

sua proposta como forma de garantir a segurança do fornecimento do objeto 

do edital. 

Pela Lei de Licitações, artigo 48 Inciso II §1º, alíneas 

a e b, preço inexequível é aquele que não demonstra sua viabilidade de execução 

por meio de dados e documentos que comprovem que seus custos e 

coeficientes de produtividade são compatíveis com o objeto contratado. 

De acordo com a Lei de Licitações, art. 48, inciso II, 

uma proposta de licitação pode ser desclassificada por preço inexequível nos 

casos em que “não se revelam capazes de possibilitar a alguém uma retribuição 

financeira mínima (ou compatível) em relação aos encargos que terá de assumir 

contratualmente”. 

 
1 https://www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/habitacao/casa-verde-e-

amarela/ANEXOSINSTRNORMATIVA02DE21DEJANEIRODE20211.pdf 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
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Ou seja, caso o licitante não consiga comprovar a 

exequibilidade da sua proposta ou garantir de alguma forma que o serviço será 

entregue (como citado no tópico anterior) a proposta poderá ser desclassificada 

pela Administração Pública. O objetivo disso é minimizar os prejuízos que 

ocorrem quando o contrato firmado não é cumprido. 

Diante disso, sem razão a Impugnante. 

Em último questionamento, a impugnante sugere o 

parcelamento do objeto da licitação, ocorre que conforme apresentado ao 

longo de toda a resposta ao itens impugnados, temos que a regularização 

fundiária urbana é um procedimento complexo e realizado ante a aplicação do 

conjunto de medidas, quais sejam, urbanísticas, sociais, jurídicas, ambientais e 

administrativas. Certo disso, um processo que deve ser coeso, com o escopo de 

permitir a titulação de fato dos beneficiários, garantindo à Administração 

Pública a efetiva entrega do objeto final, de forma eficaz e econômica, dando a 

segurança necessária para o beneficiário de que receberá seu título de direito 

real, ou seja, a REURB sendo aplicada de forma plena, obedecendo ao disposto 

na lei 13.465-2017. 

Destarte, fracionar os serviços necessários à 

aplicação da Lei 13.465/2017, é agir, ao meu ver, em desatenção aos princípios 

da eficiência dos atos administrativos e a economicidade dos atos. 

2.2. DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA EMPRESA SOLO 

TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA. – EPP 

A empresa em questão apresenta duas impugnações 

ao edital. A primeira, refere-se à quantidade de profissionais exigidos para a 

execução dos serviços; a segunda, a exigência de sistema para o 

acompanhamento dos serviços a serem prestados. 



 
 

  
Praça dos Três Poderes, s/n, Centro – Santana do Araguaia-PA, CEP 68.560-000 / Página 14 de 16 

As impugnações foram objeto de análise quando do 

enfrentamento trazido pela empresa AGROPARÁ PROJETOS E 

CONSULTORIA AGROPECUÁRIA AGROINDUSTRIAL E AMBIENTAL 

LTDA., que aqui me reporto com se transcritas estivessem não havendo, pois, 

razão de reiteração. 

2.3. DAS IMPUGNAÇÃO APRESENTADAS PELA EMPRESAS 

EMPRESA LEGALIZA BRASIL REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

LTDA. e CONSTRUJET ENGENHARIA LTDA – ME 

Ambas as empresas impugnam os seguintes itens de 

Edital: 

Comprovação de a empresa possuir, na data prevista para a entrega 
da habilitação, em seu nome ou do responsável técnico pela execução 
do trabalho, Certidão de Cadastro de Aeronave Não Tripulada – uso 
não recreativo – PP, para atividades de aerolevantamento e 
aerofotogrametria emitida pela ANAC – Agência Nacional de Aviação 
Civil. 

Comprovação de a empresa a ser credenciado possuir, na data prevista 
para a entrega da habilitação, o Cadastro no Departamento de Controle 
de Espaço Aéreo – DECEA.  

Comprovação da empresa a ser credenciado possuir, na data prevista 
para entrega da habilitação, Certificado de Homologação, junto à 
Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, de Transceptor de 
Radiação Restrita – II (rádio controle) para operação de quadricóptero 
(drone). 

Comprovação de a empresa a ser credenciado possuir, na data da 
entrega dos documentos, seguro obrigatório para aeronave – PP contra 
danos materiais e de terceiros. 

Sustentam que se mantidas as citadas exigências, 

necessário se faz exigir também em edital que as empresas licitantes comprovem 

sus inscrição junto ao Ministério da Defesa, como entidade privada executante 

de aerolevantamento, categoria “A”, sob pena de incorrer nas penalidades 
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estabelecidas pelo Decreto 2278/97, Portaria 637/SC-62/FA-61, de 05/03/98, 

além de demonstrar que estaria obedecendo os Decreto-Lei 1177/71, Decreto-

Lei 243/1967, Decreto 2278/97 e RPV 22, de 21/07/1983 – IBGE. 

Por certo que a complexidade, para aplicação do 

levantamento topográfico pelo sistema de aerolevantamento poderá, ao meu 

ver, cercear a participar de um número maior de interessados no certame, 

impedindo assim na análise de maiores e mais vantajosas propostas à 

Administração, um dos objetivos do processo licitatório. 

Igualmente, a Lei 13.465/2017, Art. 35, I, exige o 

levantamento planialtimétrico e cadastral, com georreferenciamento, subscrito 

por profissional competente, acompanhado de Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), que 

demonstrará as unidades, as construções, o sistema viário, as áreas públicas, os 

acidentes geográficos e os demais elementos caracterizadores do núcleo a ser 

regularizado; TODAVIA, não condiciona que este deve ser feiro via sistema de 

aerolevantamento. 

Diante disso, ao meu ver, tais exigências devem ser 

suprimidas de Edital, para todos os fins. 

3. DA CONCLUSÃO 

À vista de todo o exposto, entendo por conhecer das 

Impugnações, e no mérito dar parcial provimento para entender: 

(1) seja suprimido do edital, para fins de 

habilitação ao certame, a exigência de possuir a empresa sistema 

informatizado de execução, gestão, monitoramento e acompanhamento da 

realização do trabalho de regularização fundiária urbana, para incluir como 

condição de contratação; 
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(2) seja suprimido em definitivo do Edital os itens 

referentes ao levantamento topográfico via sistema de aerolevantamento. 

Em se acolhendo o parecer, republique-se o edital, 

com as alterações, designando nova data e hora para a realização do certame 

licitatório. 

É o parecer. 

Salvo melhor juízo. 

Santana do Araguaia/PA, 14 de julho de 2021. 

 

Carlos Eduardo Godoy Peres 
OAB/PA 11.780-A 
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